
Osa sienistä on koirille myrkyllisiä - varo näitä sienimetsällä
koiran kanssa
Syksyllä moni ottaa koiran mukaan sienimetsään ja koiran voi jopa kouluttaa sienten etsintään. Mutta tietyt sienet ovat
myrkyllisiä ja vaarallisia koirille, joten sienimetsällä tulee olla tarkkana koiran kanssa. Lue miten tunnistat myrkkysienen
aiheuttamat myrkytyksen oireet.

Myrkkysienen aiheuttamat oireet
Koiralle myrkylliset sienet voivat aiheuttaa koiralle vatsavaivoja ja muita myrkytyksen oireita. Yleisimpiä oireita ovat oksentelu ja ripuli. 

Myrkytyksen oireet riippuvat sienilajista. Osa sienistä on niin myrkyllisiä, että pelkkä sienen nuoleminen voi riittää aiheuttamaan myrkytyksen
oireita. Muutamat sienilajit ovat suorastaan tappavia ja voivat johtaa koiran menehtymiseen.

Jotkut myrkkysienten aiheuttamat oireet voivat ilmetä vasta muutaman päivän kuluttua. Muun muassa suippumyrkkyseitikin aiheuttamat
myrkytysoireet voivat näkyä vasta usean päivän kuluttua sienen syömisestä, ja tällöin munuaisvaurio voi olla jo niin vakava, että koira
menehtyy.

Jos epäilet, että koirasi on syönyt myrkyllisiä sieniä, ota heti yhteyttä eläinlääkäriin. Jos mahdollista, ota mukaasi sieni tai kuva sienestä, jota
epäilet tai tiedät koirasi syöneen.

Koiralle vaarallisia myrkkysieniä Suomessa:

Punakärpässieni
Ruskokärpässieni
Pantterikärpässieni
Valkoinen kärpässieni
Kavalakärpässieni
Suippumyrkkyseitikki
Korvasieni

Hyvä perussääntö on, että mikäli sieni on ihmiselle myrkyllinen, se on myös koiralle myrkyllinen. 

Ennaltaehkäise myrkytyksiä
Koira tulee pitää kytkettynä sienimetsässä ja muutenkin luonnossa liikuttaessa. Siten koira ei pääse karkaamaan, häiritsemään muita
sienestäjiä tai metsän eläimiä - eikä koira pääse yhtä helposti syömään sieniä.

Jos koirasi on perso ruoalle ja syö mitä tahansa löytämäänsä, ole erityisen tarkkana sienimetsällä ja muilla metsälenkeillä sienestysaikaan.

Koiralle kannattaa opettaa "jätä" tai "ei ota" tai vastaava käsky, jotta koira osaa jättää esimerkiksi haistelemansa sienen rauhaan eikä ota sitä
suuhunsa.

- Etenkin pentujen kanssa tulee olla luonnossa liikkuessa tarkkana, koska pennut nappaavat usein suuhunsa maasta miltei kaiken mitä
kohdalle osuu. Pennulle on hyvä opettaa jo pienenä käsky ”jätä”. Mikäli pentu kuitenkin onnistuu syömään jotain sopimatonta, kuten
myrkyllistä sientä, on syytä ottaa yhteyttä eläinlääkäriin, neuvoo Agria Eläinvakuutuksen maajohtaja Anna Linder.

_______________________________________________________________________________________________

Agria Eläinvakuutus on Suomen ainoa eläimiin erikoistunut vakuutusyhtiö, joka tarjoaa vakuutuksia kissoille ja koirille. 

Toivomme julkaistaviin lehdistötiedotteisiin lähdeviitteeksi aina Agria Eläinvakuutus. 


